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Özet
nsanlk tarihi deprem, sel felaketi ve yangn gibi pek çok doal afetler yaamtr.
Kuraklk ve ktlk da bunlardan biridir. Bu çalmada 1891-193 yllar arasnda Dou
Anadolu ve Dou Karadeniz bölgelerinde meydana gelen kuraklk hadisesi ele alnmtr.
Baz yörelerde iki yl süren ktln sosyal ve ekonomik yönleri ariv belgeleri nda ortaya
konulmutur. Bölge halknn çektii zorluklar, devletin yapt yardmlar ve meselenin Bat
basnndaki yansmalar incelenmitir.
Anahtar Kelimeler: Kuraklk, Ktlk, 19.Yüzyl, Dou Anadolu Bölgesi, Göç.

Dünyamz son zamanlarda adna küresel snma denilen ciddi bir problemle
kar karyadr. Yeryüzünün birçok alan gibi Türkiye de bundan payn almaktadr. Scakln ar art nedeniyle göller ve barajlar kurumakta ve bata
bakent Ankara olmak üzere baz ehirlerde içme suyu skntlar ba göstermekte ve bütün gözler yamur damlalarnn yeryüzüne dümesini beklemektedir. Yamurun yetersizlii ileri bir safhada kurakla ve kuraklk da baz tarm
ürünlerinde ktla neden olmaktadr.
ncelenilen ariv belgelerinden, günümüzde karlalan bu ciddi problemin aslnda yeni olmad, tarihte pek çok örneinin daha önce yaanm
olduu anlalmaktadr.
Osmanl corafyasnda tarih boyunca muhtelif dönemlerde çeitli doal
afetler yaand bilinen bir gerçek olup, Bizans kaynaklar kendilerinin yaad baz afetlerin Türklerin iini kolaylatrdn ileri sürerler. Mesela Bizansl
tarihçi Pakhmeres’e göre, 1300 yl civarnda “Tanrsal gazabn bir iareti” olan
çok korkunç bir sel, rmak yatann deimesine neden olmu ve Bizans istihkâmlarn tahrip etmitir. Bu felaketin ardndan Türklerin Bizans topraklarna
girmelerini engelleyen hiçbir ey kalmamtr. Yine 1354’de meydana gelen bir
deprem sonras Türklerin Trakya’da baarl fetihleri balamtr.1
Edirne bölgesinde H.1100/M.1688-89’da yaanan ve çayrlar ve ürünleri
tahrip eden sel felaketi ariv belgelerinde sözü edilen ilk doal afetlerdendir.2
Doal afetler sadece sel ve depremlerden ibaret deildir. Yamurun ar
ya sel felaketine sebep olduu gibi, yetersiz ya da kurakla neden olx
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maktadr. 1559-1560 yllarnda ise Karadeniz’in kuzeyindeki Osmanl topraklarnda yani Krm bölgesinde kuraklk ve ktlk hadisesi yaanm ve buralarda
göç hareketleri ba göstermitir.3
Bu tür kurakln etkili olduu tarihlerden biri de 1891-1893 yllardr. Bu
tarihte Erzurum’dan Bitlis’e, Harput’tan Gümühane’ye kadar Dou Anadolu
ve Dou Karadeniz bölgelerini etki altna alan bir kuraklk ve ktlk hadisesi
yaanm ve bölgede birçok sosyo-ekonomik deiikliklere neden olmutur.
Bu deiikliklere geçmeden önce, kurakln ülkedeki etki alann belirlemek
gerekmektedir.
KURAKLIIN BOYUTU VE ORTAYA ÇIKTII BÖLGE
Ariv belgelerine göre R.1307-1309 (M.1891-1893) yllar arasnda, barânn
fikdanndan dolay4 yani yamurun yetersizliinden ötürü iki yl üst üste kuraklk
olmutur. Kuraklk özellikle Dou Anadolu bölgesinde etkili olmakla birlikte,
Bayburt ve Gümühane gibi Karadeniz Bölgesinin Dou Anadolu’ya yakn olan
iç kesimlerinde de görülmütür. Aslnda bu tarihlerde kuraklk sadece Anadolu
ile snrl kalmam, Trablusgarp gibi imparatorluun uzak eyaletlerinde de
hissedilmi ve buralarda da bata baz hayvan türlerinin yok olma tehlikesi
geçirmesi olmak üzere çeitli skntlara yol açmtr.5 Ancak, çalma alan
Dou Anadolu dolaylar ile snrlandrldndan, uzak eyaletlerdeki gelimelere
fazlaca yer verilmeyecektir.
Anadolu’nun baz yörelerinde kurakln etkisi üç yl gibi çok uzun bir süre
devam ettiinden, buralarda yaayan çiftçilerin maduriyeti daha da artmtr.
Topraa baml bir hayat süren köylüler, bir yandan kurakln etkisini azaltmann çaresini ararken, bir yandan da ayn dönemde ortaya çkan ve zaten
kstl olan mahsullerine zarar veren bir tür böcek istilas ile uramak zorunda
kalmlardr. Ekili araziye zarar veren bu tür böcek saldrsna maruz kalan
yerlerden biri Mu yöresidir. Mu kazasnn Bulank, Avc ve dier nahiyelerindeki muhtarlar, bal olduklar Diyarbekir Valiliine gönderdikleri dilekçelerde,
“üç senedenberü devam eyleyen kuraklk ve u aralk zuhur eden bir nev’i böcein sene-i
hâliye mahsulât- cüziyyesini itlâf eylemesinden dolay yemeklik ve tohumluk tedarikinde
mükülata düçâr olduklar …” hususunu dile getirmilerdir. Muhtarlar, türünü ve
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özelliini bilmedikleri böcek istilasnn, kendilerini zor duruma soktuunu ve
bu durumdan ancak devlet yardmyla kurtulabileceklerini ifade etmilerdir.6
KURAKLIIN ETKLED YÖRELER
ERZURUM VLAYET
Erzurum Vilayeti, bahsedilen dönemde kuraklk ve ktln en fazla görüldüü
yerlerin banda geliyordu. Vilayetin idare meclisi, içinde bulunulan skntl
hali bir mazbata ile hükümete bildirerek, hükümetten çözüm beklentilerini
ortaya koymulardr. Meclis, mazbatasnda “… ol havâlide geçen sene vuku‘bulan
kuraklk hasebiyle ahâlinin düçâr- müzayaka…” sna dikkat çekmi ve özellikle
Ova Kazasnda yaklak 10.000 kiinin yardma muhtaç durumda olduunu
söylemitir. Meclis üyeleri ihtiyaç sahibi her bireye yaklak 100’er kuru yardmn yaplmas gereini iletmiler, ancak bunun da çok büyük bir meblaa
denk geleceini ve hükümetin bunu finanse etmek için skntya düebileceini
de hesaba katmlar ve bu yüzden de bir orta yol önerisinde bulunmulardr.
Buna göre, ihtiyaç duyulan meblan yarya yaknnn, ihtiyaç sahibi bireylerin
komular tarafndan yaplacak zahire yardm yoluyla karlanmas, kalan ksmn ise devlet tarafndan ödenmesini teklif etmilerdir.7 Teklifin kabul edilip
edilmedii hususunu aydnlatabilecek herhangi bir veri bulunmamakla beraber, idare meclisinin ayet yardm ulamazsa halkn çok ciddi skntlara düçar
olaca uyars, meselenin önemini anlatmas açsndan kayda deerdir.
GÜMÜHANE SANCAI
1893 sonbaharnda Gümühane Sancandan sadarete gönderilen telgraftan anlaldna göre, bölgede 1892’de balayan kuraklk ertesi yl da etkisini devam ettirmi ve buralarda da tohum ekilememitir.8 Ktln da ba
göstermesi ile birlikte insanlarn bir ksm “maietlerini temin içün” sahil
vilayetlere göç etmeye balamlardr.
Aslnda bu göç olay, toplumu derinden etkileyebilecek son derece önemli bir sonuç olmutur ki, bu duruma aada detayl olarak yer verilecektir.
PALU KAZASI
Günümüzde Elaz Vilayetine bal olan Palu kazas 1890’l yllarda
Diyarbekir Vilayetinden idare edilmekteydi. Palu kazasndan 6 ulema ve 4
papazdan oluan bir heyet, 21 Haziran 1893 tarihinde kaza dahilindeki durumu: “…Palu kazasnda iki senedenberi ‘arz olan kuraklk dolaysyla be gurua satlan
bir inik dar otuzbe gurua çkartld. Sinin-i sabkaya nisbetle bu sene be de bir raddesinde ekilen tohum mahsulâttan ümidsiz kat‘ olmu imdiye kadar hayvan sahipleri hay6
BOA. DH. MKT., nr.110/44, 4 Muharrem 1311/18 Temmuz 1893 tarihli Bulank, Avc ve dier nahiye
muhtarlarnn Diyarbekir Valiliine sunduklar dilekçe.
7
Erzurum vilayeti idare meclisi, durumun vahametini “… Zikrolunan beyüzbin kuruun sür‘at- te’diyesi
ehemmiyetle taleb ve i‘ar olunmas…” cümleleriyle ortaya koymulardr. BOA. DH.MKT., nr.2054/58, 10
ubat 1310 /22 ubat 1895 tarihli tahrirat.
8
Gümühane Sancandaki durum Sadarete u ekilde bildirilmitir. “ geçen sene olduu gibi bu sene dahi
Gümühane Sanca ve mülhakatnda kuraklk devam ederek …” BOA. MKT., nr.164/43, 27 Rebiyyülevvel
1311/ 8 Ekim 1893 tarihli tahrirat.
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vanâtyla hayvanât olmayanlar arkasyla yigirmi dört otuz alt saat mesafe-i ba‘id de
bulunan Diyarbekir ve Siverek’den zahire getürüb kifâyet-i nefs itmekte iken ona da kimsenin tahammül ve ta‘kadi kalmad…” 9 cümleleriyle stanbul’a bildirmilerdir.
Burada heyet, kuraklk nedeniyle önceden 5 kuru olan bir inik darnn
35 kurua yükseldiini, fiyatn yedi kat arttn özellikle vurgulamlardr. Yöre
çiftçisini etkileyen sadece ar fiyat art deildir. Dilekçelerinden anlaldna göre onlar derinden etkileyen bir dier mesele de tohumluk bulamamalar
nedeniyle önceki yla oranla tarlalarnn ancak bete birini ekebilmi olmalardr. Bu durum da onlarn yaralarn sarmaya yaramamtr.
Dilekçelerden anlalan bir dier sknt ise, çiftçilerin Diyarbakr ve Siverek gibi kendilerine oldukça uzak mesafede bulunan ehirlere giderek srtlarnda zahire getirmek zorunda kalm olmalardr.
Palu kazas heyeti, “ …binaenaleyh hâlen ve istikbâlen uradmz mükülâttan
salâhmz ümidiyle bil-umûm ahâlimizle halk bâb- ihsân- sâib hazret-i tacidârîden
iltica olunmudur.” diyerek durumdan çk yolu aram ve devletin efkat elinden baka bavurulacak bir yer olmadn ifade etmilerdir.
BAYEZD KAZASI
Günümüzde Doubayezit olarak anlan ve Ar iline bal bir ilçe merkezi
olan Bayezid kazas, kuraklktan etkilenen yerler arasndayd. Dier bölgelerde
olduu gibi, burada yaayan çiftçiler de, kuraklk nedeniyle zahireye ar ihtiyaç duymular ve Erzurum Valiliinden yemeklik ve tohumluk ihtiyaçlarnn bir
an evvel karlanmasn talep etmilerdir. Bölge halknn bir ksm da, ihtiyacn
iddetine mebni Sivas Vilayetine muhacerete10 yani göçe balamlardr.
KURAKLIIN SOSYAL SONUÇLARI
ÇETL HAYVAN TÜRLERNN YOK OLMA TEHLKES YAAMASI
Kurakln en önemli sosyal sonucu hiç üphesiz, insanlarn geçimlerini salamak üzere doup büyüdükleri vatanlarn terk etmek zorunda kallardr. Bu
ksm göç bal altnda ayrntl olarak ele alnacaktr.
Göç olayndan baka ortaya çkan iki önemli hadise vardr. Bunlardan biri, Osmanl Devleti’nin Kuzey Afrika’daki önemli bir topra olan Trablus bölgesinde, yaklak iki yl devam eden kuraklk dolaysyla, baz hayvan türleri
yok olma tehlikesi yaamtr. Bu duruma kar Bingazi idare meclisi, koyun,
keçi ve karasr cinsi hayvanlarn deniz ve kara yoluyla darya ihracn yasaklama cihetine giderek önlem almaya çalmlardr. Ancak, stanbul’da meseleyi ele alan Meclis-i mahsus- vükela, bu tür bir yaklam mahalli ticareti sekteye urataca endiesiyle uygun bulmayarak11 öneriyi geri çevirmitir.

9
BOA. rade Hususi ( .Hus.), nr.13, 9 Haziran 1309/21 Haziran 1893 tarihli ulema ve papaz heyetinin
Diyarbekir Vilayetine ve oradan da Yaver-i Ekrem Dervi Paa vastasyla Padiaha sunulan telgraf.
10
BOA. DH.MKT., nr. 2012/15, 27 Rebiyyülahir 1310/ 18 Kasm 1892 tarihli Erzurum Vilayetinin Nafia
ve Ticaret Nezaretine gönderdii tahrirat.
11
BOA. DH.MKT., nr.2210/36, 24 Ramazan 1311/ 31 Mart 1894 tarihli tahrirat.
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MEVA HIRSIZLII
Dier önemli hadise ise, mevai denilen koyun ve keçi hrszlnn ortaya
çkmasdr. Erzurum Valisi Haydar Bey imzasyla Dahiliye Nezaretine gönderilen ve Erzurum meclis-i idare-i vilayet karar olduu belirtilen bir telgrafta,
ktlk dolaysyla bölgede ortaya çkan bu hususa deinilmitir. Vali Haydar Bey
“kuraklk hasebiyle hasl olan fakr-u ihtiyacdan dolay hasb-el mevsim vilayetin her
cihetinde gasp ve garat- mevai tezayüd …” ettiinden bahsederek, durumu özetlemi ve ktlk nedeniyle halkn büyük maduriyet içine dütüünü bundan
dolay da vilayetin her tarafnda koyun ve keçi gasp ve hrszlnn ba gösterdiini ifade etmitir. Vali Haydar Bey, bunun engellenebilmesi için harekete
geçildiini ancak, süvari askerlerinin hareket seyrinin kanunla snrl olmasnn
kendilerini zor duruma soktuunu söylemitir. Vali Bey, gaspç ekyalarn
yakalanmas için “… derdest-i arz ve i‘ar ise de umur ve kaydna müsaade buyrulduu
halde sonbaharda ruhsat verilmek üzere süvari-i jandarma maa ve ta‘yinatyla yüz
neferin hemen kayt ve istihdam ihtiyâc- sahih ve ehemmiyet-i maslahata mebnidir…”
diyerek 100 nefer jandarmann görevlendirilmesinin gerei üzerinde durmu ve
taleplerinin karlanmasn istemitir.12
GÖÇLER
Erzurum, Gümühane, Bayburt ve Tercan gibi birçok ehirden, Karadeniz
sahillerine göçün balamas, kurakln üphesiz en önemli sosyal sonucu
olmutur.
8 Ekim 1893 tarihli tahrirat, Gümühane halknn içinde bulunduu durumu ortaya koymakta ve iki yl devam eden kuraklk nedeniyle çektikleri skntlarn nedenli büyük olduunu gözler önüne sermektedir. Ellerindeki
arazileri de ekemeyen Gümühane halknn bir ksm, “maietini temin için sahil
vilayetlere göç” etmeye balamtr.13
Erzurum Vilayeti’ne bal Bayburt ve Tercan kazalar ahalisinden bir ksm
da, yine ayn gerekçe ile yani maieti temin için özellikle Trabzon’a göç etmilerdir. Daha iyi bir hayat sürmek, kurakln etkisini ortadan kaldrmak için
topraklarn terke mecbur kalan bu insanlarn, acaba Trabzon’a ulatklarnda
karlatklar tablo, umduklar ya da bekledikleri gibi miydi? Meselenin daha
iyi anlalmas için öncelikle cevaplandrlmas gereken soru bu olmaldr.
Bu önemli sorunun cevab, dönemin Trabzon Valisi Mehmed Kadri Bey’in,
sadaret ile yapt yazmalarda açk bir ekilde ortaya çkmaktadr.
Bürokrat bir aileden gelen, zekasyla kendisine mahsus tedbirlerle karklklar düzeltme yoluna giden Kadri Bey14, II. Abdulhamit döneminin önemli
devlet adamlarndandr. Padiahn idare tarznn mühim bir özellii, bürokratlarn deimeden uzun süre görevlerini sürdürüyor olmalaryd. Kadri Bey de
bunlardan biri olup, 21 Nisan 1892’de Trabzon’a vali olarak atanm ve 23
12
BOA. DH.MKT, nr.81/44, 21 Zilhicce 1310/ 6 Temmuz 1893 tarihli Erzurum Valisi Haydar Bey’in
Dahiliye Nezaretine telgraf.
13
BOA. DH.MKT, nr.164/43, 27 Rebiyyülevvel 1311/ 8 Ekim 1893 tarihli Gümühane sanca’ndan
sadarete çekilen telgraf.
14
Ömer Akbulut, Trabzon Cumhuriyetten Evvel Tarih ve Valiler, I, Trabzon 1955, s.170.
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Ocak 1903’e denk gelen öldüü tarihe kadar on bir yla yakn bu görevde kalmtr.15
Vali Kadri Bey, telgraflarnn birinde, “.. icra olunan tahkikat neticesinden anlaldna göre, yalnz Lazistan ve Trabzon sancaklarnn merbut olan kaza ve nevâhiye
gelüp muvakketen yerlemi olan ailelerin mikdar otuz bin nüfusu mütecaviz olub…”
diyerek Rize ve Trabzon yöresine geçici olarak gelip yerleen insanlarn saysnn otuz binden fazla olduunu belirtmi ve böylece meselenin büyüklüüne
dikkat çekmitir.16
Bir anda bu kadar çok nüfusun Trabzon’a adeta akn etmesi, Trabzon halkn da, idarecilerini de gerçekten mükül duruma düürmütür. Ancak hiç
üphesiz, asl skntya maruz kalanlar, bölgeye gelmi olan göçmenlerdir.
Kuraklk madurlarnn en çok karlatklar skntlar ve yaplan yardmlar u
balklar altnda deerlendirmek mümkündür.
1-  bulma sknts: Vali Kadri Bey, Trabzon ve çevresinin i istihdam
yönünden çok da elverili olmadn ifade ederek, buraya göç edenlerin çalmak için i aradklarn, ancak bulamadklarn, bu yüzden de maduru olduklarn belirtmitir. Göç eden ailelerden çok aznn reisleri bir i bularak
geçimlerini temin yoluna gitmitir.
2- Belediye ve hayrseverlerin yardmna muhtaç olunmas: Ailelerden i
bulamayanlar, dolaysyla geçimlerini temin edemeyenlere, belediyeler ve bölgenin hayrseverleri kucak açmtr. Ancak bu yardmlarn da çok uzun süreli
devam etmesi mümkün olmamtr.
3- Valiliin ekmek yardm: Trabzon Valilii, yukarda durumu bahsedilenlerin dnda kalan ve hiçbir geliri olmayan insanlara devletin efkat elini uzatm ve bir süre ekmek yardmnda bulunmutur.
Madur durumda olan insanlara uzatlan bu yardm elinin, etnik ve dinî
herhangi bir ayrma tabi tutulmadan tüm Osmanl tebaasna uzatld bilinen
bir gerçektir. 1895 ylnda Ermeni fedailer, Bayburt’ta ayaklanma çkarmlar ve
asiler cezalandrlmlar, ancak onlardan geriye kalan e ve çocuklar yine devletin o efkat eli altnda tutulmulardr. Fedailerin, aileleri madur duruma
dümesin diye yaklak 5-6 ay ekmeklik zahire yardm yaplmtr.17
Trabzon yöresine göç eden insan saysnn oldukça kabark olmas ve yardm yaplan birey saysnn yaklak 7.000 civarna ulamas, bu yardmn uzun
süre devamn engellemitir.
4- skân yeri sknts: Göçmenlerin esasnda en temel skntlar, balarn
sokacaklar bir evlerinin bulunmamasyd. Bu problem halledilemediinden,
buna bal olarak dier skntlar zuhur etmiti. Vali Kadri Bey “…biçarelerin
buralara kadar gelerek köy kenarlarnda ve orman aralarnda siperlenüp sedirmek derece15

Son derece faal, zeki, dürüst bir idareci olarak bilinen Kadri Bey uygulamada sert huylu olarak
tannmaktadr. Ayrntl bilgi için bkz. Abdulhamit Krmz, “Haysiyet-i Hükümeti Muhafaza: Trabzon
Valisi Kadri Bey’in dare Tarz (1892-1903), Karadeniz Tarihi Sempozyumu (25-26 Mays 2005), Trabzon
2007, s.757-769.
16
Yunus Özger, XIX. Yüzylda Bayburt (Sosyo-Ekonomik, dari ve Demografik Yap), stanbul 2008, s.44,45.
17
Yunus Özger, 1895 Bayburt Ermeni Ayaklanmalar, IQ Yaynlar, stanbul 2007, s.109.
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sinde…” yaamaya çaltklarn belirterek, göçmenlerin köy ve orman kenarlarna derme çatma yaplar içinde hayatlarn ikameye mecbur kaldklarn çok
ac bir dille sadarete bildirmekteydi.
Muhacirlerin yaadklar bu mahallerin salkl olmamas, hatta kn iddetine kar dayanacak elbiselerinin bulunmamas nedeniyle kolera, tifo ve
dizanteri gibi bulac hastalklar ortaya çkmtr. Aileler üçer beerli gruplar
halinde farkl köylere daldndan, yani toplu olarak bir arada bulunamadklarndan, bunlara kar ciddi salk tedbirleri de alnamam, shhi müdahale
yaplamamtr.
GÖÇMENLER ÇN DÜÜNÜLEN TEDBRLER
Trabzon Valisi Kadri Bey, göçmenlerin yardm yaplarak, geçici meskenler verilerek, sorunlarnn çözülemeyeceini çok iyi bilmekteydi. Bu yüzden kalc
çözümler aramakta ve göçmenlerin 1894 ilkbahar banda memleketlerine geri
dönmelerini salamaya yönelik faaliyetlerde bulunmutur. Ancak bu defa da
memleketlerine döndüklerinde, henüz tarlasna ekecek tohumlar olmadndan yine madur olacaklar ve bunun için de yeni bir çözümün bulunmas
hususu ortaya çkt. Kadri Bey, her eyden önce yaplan ve yaplacak olan
yardmlarn belirli bir kaideye balanmas gerektii üzerinde durarak, çkabilecek suiistimallerin önünün alnacan ileri sürdü.18 Vali Kadri Bey, gelen her
muhacire yardm yaplmasnn ekonomiyi zora sokaca gibi, bu durumun
elinden i gelen yani çalabilecek imkân olan aile reislerini de tembellie
sevk edebilecei uyarsnda bulundu. Bütün bunlardan sonra Vali Kadri Bey,
özellikle Gümühane yöresinde köylülerin tarlalarn ekmeleri için ar çaba
harcanacan ve gerekirse bu hususta iddete bavurulacan ve bu ekilde
arazinin bo kalmasnn engelleneceini belirtti.19
Gerçektende Kadri Bey’in düüncesi çok önem arz ediyordu. Araziler bo
kald müddetçe, muhacirlerin hayata sarlamayacaklar tehisi doruydu.
Ona göre, mademki göçün sebebi, kuraklk ve ktlkt, o halde elinde tarlasna
ekebilecei tohumu olmayan çiftçilere tohum yardm yaplmal ve herkes
kendi memleketine geri dönmeliydi. Nitekim valinin bu önerisi dorultusunda
uygulamalar yapld ve meselenin çözüme kavuturulmasnn saland anlalmaktadr.
Osmanl hükümeti, kuraklk ve ktlk dolaysyla madur olan yörelere yaplacak yardm hususunda herhangi bir zorluk çkarmamtr. Nitekim kurakln etkili olduu yörelerden biri olan Bayburt kazasnda, kaymakamn öncülüünde giriimlerde bulunulmu ve yaanlan sosyal yaralarn sarlmasna yöne18

Kadri bey, Trabzon vilayeti snrlarna gelen göçmenlerden bir ksmna tohumluk buday yardm
yapld ve bu yolla çiftçilerin tarlalarn ekmelerinin salanmasnn hedeflendiini ancak baz köylerde
tarla ekmek yerine verilen budaylarn satldn ve k balamadan bu insanlarn tekrar Trabzon’a
gelerek yardma muhtaç duruma dütüklerini ifade etmitir. Kadri bu gibi suistimallerin önüne geçmek
için mutlaka yardmn belirli bir kurala balanmasn gerektiini Sadarete bildirmitir. Bkz. BOA. Y.PRK.
A, nr.9/21. 6 Recep 1311/ 13 Ocak 1894 tarihli Trabzon Valilii tahrirat.
19
BOA. Y.PRK.A, nr.9/21. 6 Recep 1311/ 13 Ocak 1894 tarihli Trabzon Valilii tahrirat.
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lik hükümetten yardm talep edilmitir. Özelikle tohum ekme mevsiminin
sona ermesinden önce ihtiyaç sahiplerine tohumluk zahire istenmitir. Bayburt’un idari olarak bal olduu Erzurum Valilii, bölgede tohum ekiminin son
bulduu Nisan ay sonuna kadar, Bayburt çiftçisinin ihtiyaç duyduu 20.000
kile buday ve 10.000 kile arpann Trabzon, ark-i Karahisar ve Rize’den satn
alnarak Bayburt’a ulatrlmasnn aciliyetini hükümete bildirmitir. Bürokratik
ilemler biraz uzun sürse de, sonunda Meclis-i Vükelâ karar dorultusunda
istenilen zahirenin Nisan sonuna kadar Bayburt’a nakline karar verilmitir.20
Böylece yeni göçlerin önü alnm ve herkesin kendi tarlasn ekmesi salanmtr.
Aslnda olay tamamen bir göç hadisesi iken, daha büyük mecralara yaylm ve göç hadisesi özellikle yabanc basnda geni yank bulmutur.
GÖÇ OLAYININ YABANCI BASINDA YANSIMALARI
Kamuoyunun olumasnda basn, günümüzde olduu gibi XIX. Yüzyl sonlarnda da önemli bir etkiye sahipti. Ktlk hadisesinin ortaya çkt dönem, ayn
zamanda ülkenin pek çok yerinde Ermeni isyanlarnn ba gösterdii bir zamand. Bundan dolay Batl gazetelerin gözü kula Türkiye’de idi. te bu
balamda Erzurum ve civarndaki ktlk hadisesi, Berlin’de yaymlanan Vossische
Zeitung gazetesinin dikkatini çekmitir. Gazete, olay biraz daha farkl boyutlara çekmeye çalarak, aslsz bir takm iddialarda bulunmutur. Gazete Erzurum, Van, Mu ve Bitlis bölgesinde yaayan Ermeniler arasnda ktlk nedeniyle
büyük bir heyecan yaandn ileri sürmekte ve özellikle Mu ahâli-yi
slâmiyesinin Yozgad, Tokat ve Ankara’ya doru hicret etmekte olduunu iddia etmitir.
Gazeteye göre, Osmanl hükümeti vukuata meydan vermemek içün bunlarn hicretini
tervic ediyor yani destekliyordu.21
Gazetenin iddiasn ileri sürdüü bu dönem, Amerika ktasna Ermeni göçünün aktif olarak yapld bir dönemdi. Misyonerlerin tevikiyle 1840’l yllardan itibaren, Türkiye’den buraya Ermeni göçleri hzland. Misyonerler, özellikle
Ermeni gençlerini seçerek, oraya götürüyor ve üniversitelerde okutuyorlard.
Amerikan tüccarlar da Türkiye’den oraya göçü tevik ediyorlard. Göçmenler
1891’de Amerika’da ilk Ermeni kilisesini açarak faaliyetlerini daha da artrdlar.
Boston ehri, Amerikan misyonerlerinin merkezi idi. Bütün faaliyetler, “The
American Board of Commissioners For Foreign Missions” adl misyoner örgütü tarafndan organize edilmekteydi. Misyonerlik faaliyetleri, Boston ehrine gelen bu
göçlerle iyice güçlendi ve Türk dümanl propaganda faaliyetleri de artt.
Hnçak partisi de burada tekilatlanarak, Türkiye aleyhinde çalmalarn çoaltt.22
20

Meclis-i Vükela gönderilecek zahirenin, ahaliden en ziyade ihtiyac olanlara ta‘vîzen tevzi‘î lazm geldiini
ifade etmitir. bkz. BOA, Meclis-i Vükelâ Mazbatalar (MV.), nr.74/76. 6 evval 1310/23 Nisan 1893 tarihli
Meclis-i Vükelâ Mazbatas.
21
BOA, Y.PRK. A, nr.9/21, 20 Receb 1311/28 Ocak 1894 tarihli Sadaret tezkeresi.
22
Osmanl Devleti’nin bu tarihlerde Amerikan elçisi olan Alexandre Mavroyeni Bey, Hnçak partisinin
Osmanl aleyhine Amerika’da yürüttüü faaliyetleri takip ederek kar önlemler almaya çalmtr.
Bunun için bkz. Bilal imir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Ankara 2005, s.100-102.
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Vossische Zeitung gazetesi, Amerika’ya yaplan Ermeni göçü ile kuraklk ve
ktlk amaçl yaplan göçü birbirine kartrmtr. Bâbali bu tür haberlerden
oldukça rahatszlk duymutur. Osmanl hükümeti derhal bu iddiann aratrlmasn istemitir. Bu balamda Erzurum Valilii gerekli incelemeleri yaparak
hükümete geni bilgi vermitir. Valilik, “… dahil-i vilâyette iki senedir mahsulât
olmadndan zahire fiyat buraca fakir olan ahâlinin itirâ edemeyecei raddeye terakki
etmekle slâmdan bazlarnn yani dier mahalde i bulmaa muktedir olanlar maietlerini
temîn içün bu sene Lazistan, Sivas, Amasya, Malatya ve Trabzon taraflarna ve vilâyet
civarna sîn-i sabkaya nisbeten daha çok gitmilerse de…” diyerek vilayet snrlar
içinde mahsul azlndan dolay bir skntnn var olduunu ve bu nedenle geçen seneye oranla daha fazla göç olaynn yaandn kabul etmitir. Ancak
Erzurum Valilii geçimleri için baka yerlere gidenlerin kesinlikle hicret etmi
saylamayacan da özellikle vurgulam ve bunu teyit eden deliller sunmutur. Bunlardan en önemlisinin göç eden insanlarn mürur tezkeresi aldklar ve
hiç birinin hicret için müsaade istemedii gerçeidir. Kendileri böyle bir talep
de bulunmadklar gibi, valilie de bu konuda herhangi bir emir ve müsaade
yetkisi verilmemitir. Bundan dolay Osmanl hükümeti Avrupa basnn bu
haberlerini külliyen hilâf bir haber olarak kabul etmi ve bu aslsz haberlerle
mücadele etme cihetine gitmitir. Ermenilerin hicreti ile ilgili olarak da Babâli,
bundan evvel Ermenilerin bir ksmnn Rusya’ya naklolduu vaki ise de bunlar da ahiren
izhâr- nedâmetle yine me‘va- (mesken) kadimlerine avdet etmilerdir diyerek, daha
önce Ruslar tarafndan göçürülen Ermenilerin bile pimanlk duyarak geri
döndüklerine dikkati çekmitir.23 Dolaysyla Rusya’ya giden Ermenilerin bile
dönüünden memnuniyet duyan bir devletin, Amerika’ya Ermeni göçünü tevik edemeyeceini dünyaya duyurmutur.
SONUÇ/DEERLENDRME
XIX. Yüzyl sonlar, siyasi, sosyal, ekonomik ve idari alanlar bata olmak üzere
hemen hemen her alanda Osmanl Devleti açsndan çok mühim bir dönemdir.
93 harbi diye bilinen 1877–1878 Osmanl-Rus savann askeri ve siyasi sonuçlar henüz ortaya çkmak üzereyken, 1890’l yllarda balayp yüzyln sonuna kadar ülkenin muhtelif yerlerinde devam eden Ermeni ayaklanmalar devleti
ciddi skntlara düürmütü.
te bu tür hassasiyetlerin yaand bir srada ortaya çkan kuraklk ve
ktlk olay da hem merkezi hükümeti hem de yerel idarecileri zor duruma düürmütür. Yukarda geniçe bahsedildii gibi, Anadolu’da ve Trablusgarp
bölgesinde baz yerlerde iki yl bazsnda üç yl yamur yamaynca kuraklk
ba göstermitir.
Günümüzde olduu gibi devlet, her zaman vatandann yannda olmu
ve gerekli tedbirleri alarak skntnn giderilmesine çalmtr. Batl devletler
yine günümüzde olduu gibi Türkiye’nin baz iç meselelerini siyasi platforma

23
BOA, Y.PRK. A, nr..9/21, 17 Receb 1311 /25 Ocak 1894 tarihli Erzurum Vilayeti tarafndan gönderilen
ifreli telgraf.
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tamtr. Vakann merkezi olan Trabzon Vilayeti ile Sadaret arasndaki
yazmalarda madur olan insanlarn kesinlikle etnik yönüne gönderme
yaplmaz ve tümü tebaa- devlet-i aliye olarak görülmesine ramen, özellikle
bahsi geçen Berlin’deki gazetenin meseleye yaklamnn iyi niyet tamad
aikardr.
Bütün bunlardan u sonuç çkmaktadr ki, devlet her yönden güçlü olmaldr, gücü elinde bulundurduu müddetçe sorunlara ülke dndan müdahale
söz konusu deildir. Ancak kargaann hakim olduu, krizlerin yaand dönemlerde en ufak iç meseleler d dünyada büyütülmekte ve devlet zor duruma düürülmektedir.
aret edilmesi gereken son bir husus da deprem gibi, kuraklk ve ktlk
gibi baz doal afetlerin sadece günümüzde meydana gelmedii ve bunlarn
örneklerinin tarihte skça yaand gerçeidir. Bu durumlarda Ülke idarecilerine düen vazifenin, tarihten ders almalar gereine inanmalardr.
Abstract
The human history witnessed so many disasters like earthquakes, flood and fire.
Drought and famine are among these disasters. In this study, the drought of 1891-1893 experienced in Eastern Anatolia and Eastern Black Sea was evaluated. Social and economical
aspects of the drought, which continued in some places so long as two years, were displayed in
the light of archival sources. Difficulties experienced by people of the regions, aids of the state
and reflection of the subject in Western press were considered in this study.
Key Words: Drought, Famine, 19th century, Eastern Anatolia, Migration.
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